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Obwieszczenie
wniesieniu odwołania od decyz'i

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 12
ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyjikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r.. poz.
1721 ze zmianami; dalej zwanej Specustawą):
.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od
decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „ Gazociąg wysokiego ciśnienia
DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy
gazociągu Hermanowice — Strachocina — Pogórska Wola — Tworzen' — Tworóg — Odolanów
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego,
świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego — Zadanie 3
(odcinekPałecznica — Sławków)”na terenie województwa małopolskiego.
W związku z powyższym, odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją
Wojewody Małopolskiego oraz postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 11 kwietnia
2017 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w wyżej wymienionej decyzji. zostały

przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Infrastruktury

i

Budownictwa.

Obwieszczenie podlega publikacji:
—
na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz stronie
internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 12 ust. Specustawy);
w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 72
ust. 6 i ust. pkt 15 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Klucze, Urzędu Gminy
Bolesław. Urzędu Gminy Gołcza. Urzędu Gminy Iwanowice. Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
Urzędu Gminy Pałecznica. Urzędu Gminy Radziemice, Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Urzędu
Gminy Trzyciąż (art. 12 ust. Specustawy);
—
w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. Specustawy).
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Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem. zawiadomienie o
wniesieniu odwołania od decyzji wysyla się na adres określony w katastrze nieruchomości ze
skutkiem doręczenia (art. 12 ust. Specustawy).
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